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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Pada bagian ini diuraikan sejumlah kesimpulan penelitian sebagai hasil 

akhir dari rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan sekaligus 

merupakan finalisasi hasil-hasil temuan penelitian beserta pembahasan yang 

telah ditampilkan pada bab IV. 

1. Mayoritas Harga Diri siswa kelas XI SMA Pasundan 1 tahun pelajaran 

2008/2009 berada pada kategori tinggi. Hanya sedikit saja yang masuk 

pada kategori sedang, dan tidak ada satu orang siswa pun yang berada 

pada kategori rendah. Harga Diri siswa yang tinggi timbul lebih karena 

unsur dimensi confidence yang lebih tinggi dibandingkan dengan unsur 

dimensi self-love sehingga di antaranya kurang terjadi keselarasan, yang 

akhirnya cenderung mendekati perilaku berorientasi sikap-sikap negatif 

seperti kesombongan dan tinggi hati – merasa diri secara internal 

baik/bagus tetapi berlawanan dengan pandangan lingkungan (external 

factor).   

2. Secara umum tidak ada perbedaan Harga Diri antara siswa laki-laki 

dengan siswa perempuan. Namun perbedaan menyolok terlihat pada 

dimensi self-love termasuk dalam aspek-aspek pembangunnya. Pada 

dimensi self-love, siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan 
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siswa laki-laki, sama halnya pada aspek vicarious sources dan aspek 

morality, namun pada aspek social rewards, siswa laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa perempuan. Dengan kalimat lain, siswa 

perempuan lebih memiliki Harga Diri yang bersumber dari sikap 

mencintai diri karena merasa berhubungan dengan hal-hal eksternal yang 

menimbulkan keterlibatan emosional mendalam, sehingga muncul rasa 

bangga dari hal-hal tersebut termasuk merasa dianggap jujur dan adil, 

dianggap mementingkan kepentingan orang lain (altruistik), serta religius 

dengan menganggap bahwa Tuhan lebih menghargai dirinya. Kecuali hal 

itu semua, siswa perempuan memiliki pandangan bahwa penghargaan 

sosial yang diterimanya dari lingkungan lebih rendah dibandingkan siswa 

laki-laki.  

3. Tidak ada perbedaan Harga Diri antara siswa yang berasal dari kelompok 

kelas IPA dengan siswa yang berasal dari kelompok kelas IPS. Dalam hal 

Harga Diri, dari mulai secara total, berdasarkan dimensi, hingga 

berdasarkan aspek-aspek pembangunnya, tidak ada pengaruh yang 

ditimbulkan dari adanya dikotomi kelompok kelas baik IPA maupun IPS.  

4. Program bimbingan bidang sosial-pribadi untuk meningkatkan Harga Diri 

siswa SMA dikembangkan berdasarkan konstruk Harga Diri, analisis hasil 

empirik di lapangan, dan analisis logis-teoretis, yang komponennya 

mencakup: (1) rasional, berisi tentang analisis logis pentingnya program; 

(2) visi dan misi, berisi tentang pernyataan program yang mendukung pada 
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visi dan misi BK secara umum, sekolah dan pendidikan secara nasional; 

(3) deskripsi kebutuhan, berisi tentang deskripsi objektif kebutuhan 

program; (4) tujuan program, berisi tentang hal-hal yang ingin dicapai dari 

diselenggarakannya program bimbingan peninkatan Harga Diri; (5) 

komponen program, mencakup layanan dasar yang berisi tentang 

kurikulum bimbingan yang bersumber dari konten Harga Diri yang diteliti, 

layanan perencanaan individual bagi yang telah memiliki Harga Diri 

tinggi, layanan responsif diperuntukkan bagi mereka yang memiliki Harga 

Diri rendah; (6) rencana operasional, berisi rangkaian prosedur 

pelaksanaan program secara teknis; (7) pengembangan tema/topik berisi 

tentang materi-materi tentang Harga Diri; (8) pengembangan satuan 

pelayanan, berisi tentang kerangka isi satuan layanan yang akan diberikan 

kepada siswa dalam hal ini adalah tentang Harga Diri termasuk dimensi 

dan aspek-aspek pembangunnya; (9) evaluasi, berisi tentang penilaian 

keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan program; dan (10) 

anggaran, berisi tentang estimasi penggunaan biaya penyelengaraan 

program. 

 

B. Rekomendasi  

  Pada bagian ini dikemukakan beberapa rekomendasi penelitian 

sehingga diharapkan secara aplikatif dapat dilaksanakan secara operasional 

oleh beberapa perspektif keperluan berikut ini.  
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  Konselor umumnya, dan khususnya dalam hal ini adalah konselor 

SMA Pasundan 1 Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menjalankan 

roda pelayanan bimbingan dan konseling, dapat memanfaatkan hasil-hasil 

penelitian yang terungkap secara deskriptif di dalam laporan ini. Dilihat dari 

luarannya, ada tiga produk, yaitu (1) instrumen penelitian, (2) deskripsi 

empiris Harga Diri siswa SMA, dan (3) program bimbingan bidang sosial-

pribadi untuk meningkatkan Harga Diri siswa SMA. Pertama, instrumen 

penelitian, walaupun dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang 

dikembangkan bukan langsung oleh peneliti, namun, alat ungkap tersebut 

dalam hal ini adalah Harga Diri, sangat adaptable digunakan konselor sebgai 

alternative tool pelaksanaan need assessment sebagai aktivitas pra-

pengembangan program bimbingan.  

   Kedua, gambaran Harga Diri siswa dalam penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan komparasi konteks subjek layanan bimbingan, yaitu Harga Diri 

siswa itu sendiri. Artinya, gambaran hasil penelitian tentang Harga Diri siswa 

SMA Pasundan 1 Kota Bandung tahun ajaran 2008/2009 dapat dijadikan 

rujukan komparatif sebagai bahan analisis, khususnya dalam mengembangkan 

program bimbingan sejenis, sebagaimana yang dimaksud dan dihasilkan dari 

penelitian ini. Ketiga, program bimbingan hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan bahan aplikatif yang adaptif bagi penyelenggaraan layanan 

bimbingan dan konseling secara kesuluruhan, dan secara spesifik untuk 
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meningkatkan Harga Diri siswa SMA di sekolah masing-masing, dalam hal ini 

tentu di SMA Pasundan 1 Kota Bandung. 

  Bagi pihak sekolah, dalam hal ini pemegang kebijakan yaitu Kepala 

Sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 

untuk menentukan keputusan dalam pencanangan program-program yang lebih 

memperhatikan peningkatan Harga Diri siswa baik melalui guru mata 

pelajaran maupun secara langsung melalui dukungan yang afirmatif dengan 

personel yang diberi tugas sebagai konselor di sekolah.   

  Program bimbingan bidang sosial-pribadi hasil penelitian ini masih 

terbatas validitasnya, khususnya validitas empiris berkaitan dengan aplikasinya 

di lapangan. Belum diketahui secara faktual apakah program ini efektif atau 

tidak dalam meningkatkan Harga Diri siswa SMA terutama Harga Diri yang 

sifatnya positif ada keseimbangan antara komponen confidence dengan 

komponen self-love. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya yang 

memiliki minat sejenis disarankan untuk menguji efektivitas program ini 

secara empiris dengan menggunakan metode penelitian eksperimen  terhadap 

internalisasi konsep Harga Diri siswa SMA.   


